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1 
خوش آمدید "قاموس کبیر افغانستان"به صفحۀ   

بیشتر در شناخت  شما را نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که گنجینه با جمع آوریآرزو دارد،  قاموستیم بنیان گذار این 
 باشد. گارمدد قیمتدار آن اصالت

۰۲/۱۲/۲۰۱۷  استاد صالحه واهب واصل  

 

 امید تبدیل شده به واقعیت
 "افغانستان بیرک قاموس"در مجموعۀ 

 
به شکل  "قاموس کبیر افغانستان"هموطنان عزیز ! از مدت سه سال به این طرف تیم کاری پروژۀ 

آنالین در پروسۀ اهتمام لغات، تنظیم پروگرام تخنیکی، بخشبندی، انکشاف و توسعۀ محتوا، امکانات 

تطابقات تخنیکی و سازماندهی و فراهم سازی امکانات مالی آن مصروف و مشغول میباشند. که البته 

خداوند و کمک  های مادی  این همه زحمات سه ساله از اولین اقدامات ابتدائی گرفته تا ایندم، به توکل

به پیش رفته و شکل گرفته است. قسمیکه میدانید ما  حسب دلخواهو معنوی دوستان و عالقمندان 

بطور امتحانی آنالین کردیم و خواستار پیشنهادات و انتقادات و نظرات  2016قاموس را در اگست 

خوشبختانه که یک تعداد کثیر  باشیم. تا با نظرات صائب رفع اشتباه کرده آباد کنندۀ همه دوستان شدیم 

هموطنان، عالوه بر اینکه از کار ما تقدیر کردند و این اقدام مارا یک گام ارزنده و قابل غور دانستند، 

کمی ها و کاستی ها و تغییرات الزم که در بهبود کار های ما چه عملی وچه نظری رول بسی مهم و 

میل در میان گذاشتند که کمک بزرگ در پیشبرد کار های ما ارزنده داشت با ما از طریق تیلفون و ای

و خدمت بی شائبه به این سرمایۀ ملت افغان بود و ما را امروز قادر به این ساخت تا اولین بخش 

 ( به طور آنالین در دسترس هموطنان خویش قرار دهیم. بخش زبانیقاموس را  زیر نام )

در همین حدی که قرار دارد ) یعنی یکماه بعد (   2018ان شاء هللا در جنوری سال « بخش زبانی»

قاموس کبیر "مختصری از محتویات به هموطنان قرار می گیرد. اینک میخواهیم  یدسترس به

توضیح داده گرچه قبالً به طور بسیار مشرح در مقاالت مختلف و جداگانه  )اشاره کنیم.  "افغانستان

 نکته چینی نمودهباز هم همه را  خوانندگانلی در اذهان اما صرف جهت تازه سازی تصویر قب بودیم

  ایم(

 از سه بخش عمده تشکیل گردیده که عبارت اند از: "قاموس کبیر افغانستان"

 بخش زبانی -1

 بخش مسلکی  -2
 بخش علمی مسلکی -3

  :بخش اول شامل سه لغتنامه میباشد

 (انگلیسیو  پشتو – دری)  اللغات عمجم -
 )اصطالعات عامیانه افغانستان( عبدهللا افغانی نویس -
 اصطالحات فارسی ایران به دری افغانستان -

 :میباشد ذیلبخش دوم )مسلکی( که شامل کتگوری  های 
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در شناخت بیشتر  شما را نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که گنجینه جمع آوری باآرزو دارد،  قاموستیم بنیان گذار این 
باشد. گارمدد دارقیمت آن اصالت  

 

که شامل کتگوری های مختلف مثل ) رجال و شخصیت های شهیر  معرفی اصالت افغانستان -

نویسندگان و هنرمندان،  ،افغانستان، نخبگان و شخصیت های تأثیر گذار تأریخی، شعراء 

نام های مروج  و تشکیالت دولتی و علمی، خوراکه و نوشیدنی افغانی، ضرب المثل ها

 افغانی( میباشد. 
 زراعت و مالداری -
 جغرافیه -
 حقوق و قضاء -
- .... 

 یل میباشد:ذهای  لغتنامهبخش سوم )مسلکی علمی( شامل 

 جیولوجی -
 اقتصاد -
- ..... 

به یکبارگی ممکن نبود، زیرا برای این  "قاموس کبیر افغانستان"چون بیرون دادن تمام بخش های 

آنهم پراگنده نیست  که کار دو نفر و یا یک تیم کوچک  ،و این کار استالزمی بُعد زمانی وسیع کار 

.  بلکه برای چنین کاری شود آماده جهان مختلفۀ و کنارگوشه هر از منظم با ارتباطات مجازی نا

لذا تصمیم تیم کاری برآن شد که برای فعالً  ،استضرورت  انیستیتوت بزرگ علمیبه یک وزین 

می  بهتر تیمدرین صورت  که  ، چرادیتقدیم جامعه نمامعین، فواصل بخش ها را یکی پی دیگر در

    د.ادامه دهکار را ، رسیدگی کردهآرام  به کار های توسعه و گسترش قاموس  یفکر تمرکز با دتوان

شناخت و بلدیت الزم  الزم را دستیاب نموده،  معلوماتبه راحتی  هموطنان عزیزشما درین صورت 

  د.کرخواهید دریافت  آسان (""قاموس بخش بیرون داده شده )دررا 

 3000که  لغت 45000در موجودیت سه لغتنامه متذکره در فوق  "قاموس"تا ایندم در بخش زبانی 

ترجمه و تحریر  هاشمیانکه توسط داکتر صاحب  قاموس مرحوم محمد نسیم نگهتآن از  لغت

، با ترجمۀ پشتو و انگلیسی  که این کبیر افغانستان" قاموس"گردیده و باقی به اهتمام مؤسسین دیگر 

اصطالحات لغت از کتاب ) 11445شده،  "مجمع اللغات"دو جزء آخر هنوز در حال تکامل اند، داخل 

دری اصطالح ایرانی به  2800بازنویسی گردیده و  "انی نویسعبدهللا افغ"( مؤلف عامیانۀ افغانستان

قرار  "افغان جرمن آنالین"در وبسایت  "ولی احمد نوری"که اساس آن توسط محترم افغانی   ُسچۀ

ل ـُ گردیده است. که در ک  ""قاموسشامل  شده بود، با اضافات و تصحیحات الزم باز نویسی و داده

اعالم کنیم. محتوا و تعداد لغات بخش لغت ( 62045را تا فعالً به تعداد )میتوانیم تعداد لغات این بخش 

  معرفی بخش ها برای تان اعالم خواهیم کرد. با  وقتا ً فوقتا ً در صورت امکان  دیگر را 

 که "قاموس کبیرافغانستان"در اخیر میخواهم به نمایندگی از تیم کاری ما نخست آنالین شدن رسمی 

زودی یکی از گنجینه های علمی و معلوماتی کشور محسوب خواهد شد برای تیم کاری ان شاء هللا به 

ما و برای تمام ملت افغان تبریک و تهنیت بگویم و از فرد فرد اعضای تیم شریف و پر کار و با 

احساسی که درین مدت با  ما همکار بوده و هستند و زحمت کشیده اند اظهار سپاس و امتنان نمایم. 

ت سه ساله ای ما امروز قابل بهره برداری گردیده و امید داریم که اریم که زحمازرا شکر گخداوند 
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در شناخت بیشتر  شما را نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که گنجینه جمع آوری باآرزو دارد،  قاموستیم بنیان گذار این 
باشد. گارمدد دارقیمت آن اصالت  

 

 پدیده با ارزشدر آینده بتواند به کمک و یاری هموطنان با احساس  ادب دوست و وطندوست این 

افتخار  کشور حائزدیگر در ردیف ارزشهای با اهمیت  ، یافتهبیشتر توسعه و گسترش  وادبی علمی

   د.دگر

چوکاتی را که به رنگ سبز مشاهده میکنید نمایندگی میکند از بخش زبانی که  در  ذیلدر عکس 

نشاندهندۀ بخش است که خود آنالین میگردد. قسمی که قبالً هم تشریح  داده شده )   (   2018جنوری 

 قاموسای این لغتنامه فعال است و )     ( مربوط میشود به لغتنامه های که شامل آن است و شما هر 

 ،دنمایرا که خواسته باشید جستجو کنید به چوکاتک که در طرف راست اسم لغتنامه قرار دارد کلیک 

از آنها کار  هم  اینکه جدا جدا جستجو کنید و یا همزمانشما میتوانید هر سه لغتنامه را در آنصورت 

  . بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


